
 
 
 

Referat Generalforsamling Professorsammenslutningen 
Onsdag den 4. januar 18.30.-19.00 

 
Referat af generalforsamling 
4. januar 2023 kl. 18.30-19.00 
Mødelokale: Nordfløjen, 7034, konferencerum 4, opgang 7., 3. sal  
 
Referent Kathrine Dahl Hurtigkarl 
 
Valg af dirigent 
Jens Lundgren accepterede valg som dirigent, og konstaterede at GF var indkaldt rettidigt, og  
styrede GF til vejs ende med sikker hånd. 
 

1. Formandens beretning 2022 
Formand Anja Pinborg aflagde beretning om sammenslutningens aktiviteter i det forgangne år.  
Foreningen er aktuelt bestående af 140 betalende medlemmer. I 2022 er der indmeldt 15 nye 
medlemmer, 2 har meldt sig ud. SPRH-bestyrelsen har drøftet professoraftalen og bekymringsskrivelse 
er sendt til KUH og Dorthe Crüger. Derudover har der været aktiv deltagelse fra 
Professorsammenslutningen og dets medlemmer i forbindelse med at få nedbragt ventetiden og 
optimere arbejdsgangen med hensyn til behandling af kontrakter i Afdeling for Jura & Kontrakter.  
 
Se separat formandsberetning på SPRH-hjemmesiden. 
 

2. Aflæggelse af revideret regnskab. 
Regnskabet er revideret af Liselotte Højgaard og Christian von Buchwald og fremlagt af Steffen 
Heegaard. I 2022 har der været afholdt 3 arrangementer, hvoraf det ene blev afholdt på Tribeca 
med efterfølgende middag. Sammenslutningens årsregnskab landede desværre med et 
underskud på knapt 15.000 og kassebeholdningen er nu på 39.301,60 kr. per 31. december 2022. 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 

3. fastlæggelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 300 kr. indtil videre, men det er muligt at 
kontingentet hæves lidt til næste år, hvis det ikke er muligt at afholde de ønskede 
arrangementer pga. stigende priser. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Valg til bestyrelsen 
Der var to ledige pladser i bestyrelsen, da Bo feldt- Rasmussens periode udløber og Anders Juul 
ønsker at trække sig før tid. Ingen kandidater havde meldt sig, og bestyrelsen foreslog 
Christian von Buchwald og Mads Hornum som kandidater til posten. Steffen, Anja, Kirsten, 
Niklas og Susanne er ikke på valg og fortsætter. 
 



 
5. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Liselotte forsætter gerne i hvervet som, da Christian er blevet valgt til bestyrelsen, har Lars 
Konge sagt ja til at varetage posten som revisorsuppleant.  
 

 


